AZ INTESTINÁLIS BARRIER
Összeállította:

Az intestinális barrier:
Az intestinalis barrier
3 részre osztható
1. Fizikai barrier
• Epithel sejtek a speciális epithel
sejtekkel együtt: paneth sejtek,
kehely sejtek, enteroendokrin
sejtek, M(microfold) sejtek. Az
epithel sejtek fontos funkciója
a tápanyagok felszívása, nyák
termelése, különböző
molekulák, pl. antimikrobiális
fehérjék termelése.
• Nyák, amely fizikai védelmet
biztosít, ezen kívül számos fontos
molekulát is tartalmaz, mint az
IgA, különböző enzimek, fehérjék
pl.lactoferrin).

Az intestinalis barrier elválasztja a szervezetet a külvilágtól. Ez a
barrier (gát), amennyiben jól működik, biztosítja, hogy pathogén
kórokozók, különböző allergének és toxinok ne kerüljenek
be a bélfalon keresztül a szervezetbe. Az intestinális barrier
tehát egy kulcsfontosságú védelmi rendszer, amelynek fő
vonala az intestinális epithél, amely szoros együttműködésben
van a jól működő tight junction-nel (TJ), a nyákkal, antimikrobiális
fehérjékkel, immunglobulinokkal, citokinekkel és a
mikrobiommal.
„A mikrobiom amelynek egyik fő feladata a pathogének
szaporodásának megakadályozása, a patogének
nyálkahártyához való kötődésének kompetitív gátlása,
energia biztosítása az epithel sejtek számára. Fontos feladata
van a nyák termelésében, helyreállításában is. Részt vesz az
antimikrobiális fehérjék termelésének fokozásában, a
TJ fehérjéinek expresszálásában, a TJ szerkezetének
helyreállításában, az immunrendszer működésében.”
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3. Immunológiai barrier:
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A „leaky gut”
• Gyerekeknek 0 éves kortól
3 éves korig.
• Csíraszám: > = 1x109 CFU/ 1g.
Egy tasak 1 g port tartalmaz.

• Gyerekeknek 3 éves kortól
12 éves korig.
• Csíraszám: > = 2x109 CFU/ 2g.
Egy tasak 2 g port tartalmaz.
Összetétel: Rizskeményítő,
maltodextrin, inulin P7,
baktériumok (Bifidobacterium
lactis W51, B.lactis W52,
Lactobacillus acidophilus W55,
L.casei W56, L.rhamnosus WGG,
L.salivarius W57, Lactococcus
lactis W58), frukto-oligoszacharid
P7.
Egyedülálló, védett ProbioAct®
technológia, mely:
• Biztosítja a csíraszámot a
lejáratig.
• Védi a baktériumokat a
gyomornedv, emésztőenzimek
és epesavak károsító hatásától.
• Biztosítja a baktériumok
aktivitását a bélrendszerben.

Irodalmi hivatkozás

Amennyiben a barriert alkotók közül bármelyik működésében, összetételében zavar keletkezik, az intestinális permeábilitás növekedhet. Ezt ma az irodalom “ leaky gut”-nak vagy
“leaky barrier”-nek nevezi (“lyukas bél - lyukas gát”). A leaky gut
lehetőséget teremt
a pathogének, allergének, toxinok
bejutására, ami lokális és szisztémás immunválaszt hozhat
létre. Ilyenkor a TJ fehérjéi közül jól mérhető zonulin szintje a
székletben megemelkedik, magasabb alfa 1 antitripszin,CRP
értékek mérhetők.
„Több autoimmun betegség kialakulásában is leírták a leaky gut szerepét,
mint pl. IBD, coeliakia, I.típusú diabetes, autoimmun hepatitis, SLE (1).”
Az elmúlt évek kutatásai a mikrobiom területén, különösen a
székletmikrobiomgenetikaivizsgálataterén,lehetővétette,hogy
szélesebb ismereteink legyenek a mikrobiom összetételéről,
változásáról, szerepéről az intestinális barrier fenntartásában.
Megfelelő probiotikum használatával, megfelelő
táplálkozással, életmóddal csökkenthető az intestinális
permeábilitás, javítható a barrier funkciója, növelhető a
mikrobiom diverzitása.

Bemutatjuk a megújult Progastro KIDMini-t és ProGastro KID Junior-t.
3 ponton fejlesztettük gyermekeknek szánt élőflórás
termékeinket:
- A tasakos kiszerelés garantálja a minőséget, hiszen jobban
véd az oxidációtól és nedvességtől.
- A precízen kimért adagolás gondoskodik arról, hogy a leg
kisebbek életük első napjaitól, a nagyobbak pedig már az
óvodában is helytállva készek legyenek a rájuk váró
kihívásokra.
- Kiegészült az összetétel egy jótékony baktériumtörzzsel
(Lactobacillus Rhamnosus GG), így már 7 féle törzset tartalmaz termékünk.
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Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet, és az egészséges életmódot. „Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére.
A ProGastro Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért.”

